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Roczne przychody  
(mln $, rok kalendarzowy) 

Akceptowalność przez banki
  Zatwierdzona przez największe banki i 

instytucje finansowe na całym świecie
  Nasza siła finansowa i stabilność w 

połączeniu z naszą najnowocześniejszą 
technologią sprawiły, że stajemy się 
jednym z największych producentów 
falowników na świecie

  SolarEdge (SEDG) jest przedmiotem 
obrotu na giełdzie NASDAQ

Informacje o SolarEdge

Wizja
Wierzymy, że ciągłe 
doskonalenie sposobów 
wytwarzania i 
zarządzania konsumpcją 
energii doprowadzi do 
lepszej przyszłości dla 
nas wszystkich.

Otrzymaliśmy prawie 30 
nagród od prestiżowych 
organizacji, w tym Red 
Herring, Frost & Sullivan, 
Intersolar, Stratus Award 
oraz Edison Awards ™

Dostawy od 2010 
roku
  Ponad 1,5 miliona 

falowników jest 
wysyłanych na cały świat

  Platforma monitorująca 
SolarEdge 
nieprzerwanie śledzi 
setki tysięcy instalacje 
na całym świecie 

Zasięg globalny
  systemy zainstalowane w ponad 130 

krajach na pięciu kontynentach 
  Sprzedaż za pośrednictwem wiodących 

integratorów i dystrybutorów
  Call center podążające za słońcem
  Lokalne zespoły sprzedażowe, 

serwisowe, marketingowe oraz 
treningowe

  Produkcja globalna z wiodącymi 
producentami elektroniki (tier 1)

Niezawodność 
produktów
  25-letnia gwarancja dla 

optymalizatora mocy i 12-letnia 
gwarancja dla falownika, z 
możliwością przedłużenia do 20 
lat

  Produkty i podzespoły SolarEdge 
podlegają rygorystycznym 
testom i zostały poddane ocenie 
w komorach starzeniowych

  Strategia niezawodności zawiera 
autorskie zastosowanie układów 
scalonych (ASIC)

Patenty
SolarEdge ma 
szerokie portfolio 
własności 
intelektualnej, 
z setkami 
przyznanych 
patentów i zgłoszeń 
patentowych

Społeczna 
odpowiedzialność biznesu
Jako światowy lider inteligentnych 
technologii energetycznych, SolarEdge 
angażuje się w zrównoważony 
świat i jest w pełni zgodny z 
międzynarodowymi standardami 
dotyczącymi jakości i kontroli, 
etycznego postępowania i ochrony 
środowiska.

O nas
W 2006 roku firma SolarEdge zrewolucjonizowała przemysł solarny, tworząc lepszy sposób wytwarzania 
i zarządzania energią w systemach PV. Dziś jesteśmy światowym liderem w dziedzinie wysoko-
sprawnych inteligentnych technologii energetycznej. Wdrażając światowej klasy rozwiązania inżynieryjne 
i nieustannie koncentrując się na innowacjach, tworzymy inteligentne produkty energetyczne i 
rozwiązania, które zasilają nasze życie i napędzają rozwój w przyszłości.
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96.0

215.4

424.5
490.0

607.0

937.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ISO 
9001C

E R T I F I E D

CERT I F I E D

WEEEC
O

M

P L I A N T

C
O

M
P L I A N T



5solaredge.com4 SolarEdge oferta dla instalacji komercyjnych

Znaczenie doboru falownika

Falowniki stanowią tylko 10% 
kosztów systemu, ale 
  Zarządzają 100% produkcją z 

systemu
  Wpływają na 20% kosztów systemu
  Wpływają na wydatki na 

utrzymanie i konserwacjO&M) 
dzięki rozwiązaniom do 
zarządzania zasobami PV

Z tego powodu właściwy dobór 
falownika jest niezwykle istotny z 
punktu widzenia długoterminowej 
opłacalności eksploatacji instalacji 
fotowoltaicznej. Właściwy dobór 
pozwala zmaksymalizować produkcję 
energii i obniżyć koszty eksploatacji.

* Na podstawie analizy rynkowej SolarEdge, przyjęty koszt ~1€/Wp 

Falownik

Inne

Komponenty 
elektryczne

Moduły PV

Komponenty mechaniczne

Marża integratora

Rozkład kosztów instalacji 
komercyjnej instalacji 
dachowej*

7% 10%7%

7%
60% 1%

14%

10%
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Większy zysk

Więcej energii z każdego modułu 
W systemie fotowoltaicznym każdy moduł ma indywidualny maksymalny punkt mocy. Różnice pomiędzy 
panelami są nieuniknione w instalacjach komercyjnych. W przypadku tradycyjnych falowników najsłabszy 
moduł zmniejsza wydajność wszystkich modułów. Dzięki SolarEdge każdy moduł pracuje z maksymalną 
wydajnością przez cały czas, zapewniając większy uzysk energii z całego systemu.

Straty energii mogą wynikać z wielu czynników, w tym:

  Słabe moduły zmniejszają 
wydajność wszystkich 
modułów w szerwgu lub są 
bocznikowane

  Straty mocy spowodowane 
niedopasowaniem modułów

  Generuje maksymalną moc z 
każdego modułu

  Moduły są monitorowane 
indywidualnie. 2-10% więcej 
energii jest wytwarzane 
przez system PV

100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90%

Niedopasowanie fabryczne
Zakres mocy wyjściowej instalacji PV gwarantowany 
przez producenta może być bardo różny. Odchylenie 
standardowe ±3% wystarcza do powstania ~2% straty 
energii.

Gwarantowana moc 
wyjściowa producentów 
modułów 0~+3%

Zanieczyszczenie, zacienienie oraz liście
Zanieczyszczenie modułów brudem, ptasimi odchodami lub śniegiem, przyczynia się do niedopasowania 
pomiędzy modułami i łańcuchami. Nawet jeżeli w fazie projektowania nie będą występowały żadne 
przeszkody, to jednak w trakcie eksploatacji danej instalacji domowej mogą wyrosnąć drzewa lub pojawić 
się konstrukcje powodujące nierówne zacienienie.

Nierówne starzenie się modułów
Wydajność modułu może się pogorszyć nawet o 20% w ciągu 20 lat, jednak każdy moduł starzeje się w 
innym tempie, co powoduje rosnące z czasem niedopasowanie w wyniku starzenia.

Źródło: A. Skoczek i in., “The results of performance measurements of field-
aged c-Si photovoltaic modules”, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2009; 17:227–240

Najgorszy moduł

Najlepszy moduł
Seria

Średnia

Liście Śnieg ZabrudzeniePtasie 
odchody

Zacienienie 
(istniejące i w 
przyszłości)

System SolarEdge System standardowy
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Rozszerzone możliwości zarządzania 
instalacją

Pełna przejrzystość wydajności instalacji
  Pełna przejrzystość dzięki monitorowaniu na poziomie modułu - bezpłatnie przez 25 lat
  Automatyczne powiadomienia w przypadku wystąpienia komunikatów o błędach są wyświetlane w 

wirtualnym widoku

Zawsze i wszędzie
  Możliwość sprawdzenia statusu całego sytemu na urządzeniach mobilnych (z systemem iOS lub 

Android)

Przyszła kompatybilność i gwarancja
  25 lat gwarancji na optymalizatory mocy; 12 lat gwarancji na falowniki; możliwość taniego rozszerzenia 

gwarancji do 20 lat
  Dowolny moduł fotowoltaiczny może być użyć do przyszłych wymian lub 

rozszerzenia instalacji
  Przystosowane do eksploatacji na obszarach rolniczych - produkty są 

certyfikowane na odporność na działanie amoniaku

Przez okres funkcjonowania systemu 
  Automatyczne raporty wydajności instalacji
  Rozszerzone zdalne funkcje konserwacji i zdalnego usuwania usterek

ODPORNE 
NA AMONIAK
ODPORNE 

NA AMONIAK
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Zaawansowane bezpieczeństwo 
Dzięki milionom systemów fotowoltaicznych zainstalowanych na całym świecie, technologia ta 
jest stosunkowo bezpieczna i niezawodna. Ponieważ jednak tradycyjne instalacje fotowoltaiczne 
mogą osiągać napięcia nawet do 1500 VDC, należy podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku tradycyjnych falowników wyłączenie falownika lub 
odłączenie od sieci spowoduje zakończenie przepływu prądu, ale napięcie DC w kablach łańcuchowych 
pozostanie wysokie tak długo, jak świeci słońce. Ponadto łuki elektryczne, które mogą spowodować 
pożar, stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia w pobliżu systemu fotowoltaicznego.
System SolarEdge zapewnia najwyższe bezpieczeństwo zarówno w przypadku porażenia prądem, 
jak i pożaru.

Funkcja SafeDC™
SafeDC™ to wbudowana funkcja bezpieczeństwa na poziomie modułu, która minimalizuje ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.
Aby utrzymać napięcie łańcucha poniżej poziomów ryzyka, optymalizatory mocy zostały zaprojektowane 
tak, aby automatycznie przełączać się w tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wyjściowe każdego 
modułu zostaje zmniejszone do 1V w każdym z tych przypadków:
  Podczas instalacji, gdy łańcuch jest odłączony od falownika lub falownik jest wyłączony
  Podczas konserwacji lub awaryjnego zatrzymania falownika lub połączenia AC
  Gdy czujniki termiczne z optymalizatorów mocy wykryją temperaturę powyżej 85˚C

Funkcja SolarEdge SafeDC™ jest certyfikowana w Europie jako odłącznik prądu stałego zgodnie z 
dyrektywami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-3 oraz normami bezpieczeństwa VDE AR 2100-712 i OVE 
R-11-1.

Detekcja i przerwanie łuku elektrycznego
Falowniki SolarEdge mają wbudowane zabezpieczenie zaprojektowane w celu złagodzenia skutków 
niektórych wyładowań łukowych, które mogą stwarzać ryzyko pożaru, zgodnie ze standardem 
wykrywania łuku UL1699B. Obecnie nie ma porównywalnego standardu wykrywania łuku w UE i 
dlatego inwertery SolarEdge spoza USA mogą wykrywać i przerywać łuki zgodnie z definicją standardu 
UL1699B. Zamiast ręcznego restartu, mechanizm automatycznego łączenia może być włączony podczas 
uruchamiania systemu.

Wykres przedstawia proces 
automatycznego wyłączenia 
łańcucha.

Jak wykazano, prąd jest wyłączany 
natychmiast po wyłączeniu 
zasilania prądem przemiennym 
lub falownika. Napięcie łańcucha 
zmniejsza się do bezpiecznego 
napięcia.

Bezpieczne Vdc

Idc

Vdc

Wyłączenie falownika



12 SolarEdge oferta dla instalacji komercyjnych 13solaredge.com

14,6GW systemów dostarczonych na 
świecie
Instalacje naziemne

Dachy obiektów przemysłowych 

Farmy i budynki rolnicze

Budynki użyteczności publicznej 

Wiaty parkingowe, systemy pływające oraz obiekty o kluczowym 
bezpieczeństwie 
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Systemy naziemne

Francja, 2,7MW

Turcja, 5MW

Floryda, St. Zjednoczone, 1MW

Dania, 2MW
System naziemny i dachowy 

System naziemny i dachowy 
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Dachy obiektów przemysłowych 

Wielka Brytania, 1,63 MW Australia, 100kW
Western International Market, Londyn. Instalacja zdobyła w 2015 nagrodę "Annual 
European Energy Service Award" w kategorii "najlepszy projekt energetyczny"

Holandia, 2MW NJ, St. Zjednoczone, 525kW
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Budynki rolnicze

Dania, 1,22MW

Izrael, 700kW Republika Południowej Afryki, 250kW

Holandia, 303kW
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Wiaty parkingowe

Honda Motorcars, Ohio
OH, St. Zjednoczone, 33kW

39 stacji ładowania samochodów elektrycznych

Parking John Lewis, Exeter

Holandia, 3MW

Wielka Brytania, 150kW
Wiaty parkingowe na stadionie piłkarskim TSG Hoffenheim, Sinsheim
Niemcy, 1 MW
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Szkoły

Szkoła amerykańska
Singapur, 1MW

Szkoła De Meerwaarde, Barneveld
Holandia, 303kW

Stany Zjednoczone, 756kW
Szkoła Farmington Central, Dystrykt #265, IllinoisWielka Brytania, 250kW

Wielka Brytania, 250kW



24 SolarEdge oferta dla instalacji komercyjnych 25solaredge.com

“Bez technologii SafeDC ™ SolarEdge instalacja nie zostałaby zatwierdzona i stracilibyśmy tę ważną 
okazję biznesową.”
> Barry Davis, dyrektor, Kwikelec

Obiekty straży pożarnej 

Stany Zjedoczone, 42kW
Jednostka straży pożarnej w Putnam Lake, Nowy Jork

Jednostki straży pożarnej i służb ratunkowych w Hampshire
Wielka Brytania, 700kW na 15 instalacjach

“Jestem naprawdę dumny z tej instalacji, Jednostak straży pożarnej w Putnam Lake Fire Department oraz 
nowojorski State Solar Farm Inc. ustanowiły standard tego, co jest możliwe w społeczności, która chce 
przejąć kontrolę nad swoją przyszłością energetyczną, używając wysokiej jakości produktów i świetnego 
lokalnego instalatora. Najlepsze jest to, że ta straż pożarna będzie obiektem treningowym dla innych 
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.” 
> Anthony Sicari Jr., dyrektor generalny Nowy Jork State Solar Farm Inc 

"Zabezpieczenia przeciwpożarowe i redukcja kosztów są ważnymi czynnikami dla wszystkich projektów 
hrabstwa Hampshire." Ujednoliciliśmy nasze rozwiązanie PV dla całej gminy, tak aby odłączyć energię z 
PV w przypadku alarmów przeciwpożarowych.”
> Paul Roebuck MIET, kierownik ds. Technicznych, Rada Hrabstwa Hampshire 

Stacje benzynowe

Stacja benzynowa
Izrael, wiele instalacji 50kW

“Od dłuższego czasu współpracujemy z rozwiązaniem SolarEdge dla komercyjnych systemów, a gdy 
zostaliśmy poproszeni jako doradcy stacji benzynowych Dor Alon o rekomendację rozwiązania PV, 
SolarEdge był oczywistym wyborem, nie tylko ze względu na dodatkowe uzyski, jakie zapewnia, ale także 
ze względu na kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które oferuje, co jest szczególnie ważne w 
tego typu instalacjach.”
> Eyal Baharav, właściciel, Golan Solar

Port Elizabeth
Republika Południowej Afryki, 20kW
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Służba zdrowia

Dom opieki w Birds Hill

Szpital Kuakini, Hawaje 

3 centra opieki zdrowotnej NHC

Wielka Brytania, 32kW

Stan Zjednoczone, 220kW

Republika Południowej Afryki, 100kW
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Kompleks wakacyjny De Krim, Wyspa Texel

Oczyszczalnia ścieków Everstekoog, De Koog

Holandia, 780kW

“De Krim Resort zainwestował w system fotowoltaiczny, aby był przyjazny dla środowiska i wytwarzał własną 
energię elektryczną. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zasobów, wysokiej wydajności i pozytywnemu 
wpływowi na jakość wody, instalacja pływająca ma znacznie przewyższyć szacowany zwrot z inwestycji.”
> Iwan Groothuis, dyrektor zarządzający, De Krim Resort

Instalacja 386kW, częściowo naziemna i częściowo pływająca na pontonach na szczycie stawu 
nawadniającego winnicy, pozwoliła osiągnąć zero-emisyjność zakładu. Pływający system umożliwia winiarni 
wykorzystywać każdy skrawek ziemi winnej i pomaga zredukować ilość wody traconej do odparowania 
poprzez zacienienie uprzednio nie osłoniętego stawu.

Holandia, 232kW

Winnice Far Niente, Kalifornia
Stany Zjednoczone, 386kW

“Wykorzystanie pływającej instalacji fotowoltaicznej w zakładach uzdatniania wody, które mają dostępne 
zbiorniki wodne i które potrzebują energii elektrycznej do uzdatniania wody, zyskuje na znaczeniu. 
Ruchomy park słoneczny na terenie oczyszczalni Everstekoog zasila wszystkie publiczne lampy uliczne 
(LED) na wyspie Texel.” 
> Nicol Schermer, Manager, Texel4trading

Pływające systemy fotowoltaiczne
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Schemat instalacji komercyjnej

Rozwiązanie SolarEdge składa się z falowkników, optymizerów mocy oraz opartej na platforma 
monitoringu. Optymizery mocy podłącza się na poziomie modułu, co pozwala na osiągnięcie 
znakomitego uzysku energii oraz sprawne zarządzanie energią. Dzięki opcji podłączenia dwóch modułów 
do tylko jednego optymizera oraz temu, że konwersja DC/AC oraz współdziałanie sieci odbywa się 
centralnie w jednym uproszczonym falowniku fotowoltaicznym udało się uzyskać bardzo konkurencyjną 
strukturę kosztów.

Optymalizator mocy 
2:1 P600 - P850

  Śledzenie MPP na poziomie modułu – brak strat 
mocy z powodu zjawiska mismatchu

  Możliwość stosowania nierównych łańcuchów, 
modułów na połaciach o różnej orientacji i o 
różnym nachyleniu 

  Kompatybilność z falownikami SolarEdge SE15K i 
większymi

  SafeDC™ – automatyczne wyłączenie ze 
względów bezpieczeństwa na poziomie modułu

 
Falowniki 15kVA - 100kVA

  Specjalnie zaprojektowany do pracy z 
optymalizatorami mocy

  Wysoka sprawność
  Mały i niezawodny

Platforma monitoringu 

  Pełny podgląd mocy instalacji
  Dostęp za pomocą przeglądarki bądź też 

smartfonu lub tabletu z systemem Android lub 
iOS

  Automatyczne raportowanie wydajności i błędów

Monitoring wydajności

Oblicz współczynnik wydajności systemu i zmierz 
warunki atmosferyczne za pomocą czujników 
środowiskowych lub usługi satelitarnej.

Bramka Komercyjna

Podłączenie wielu czujników środowiskowych do 
analizy wydajności systemu

Integracja z siecią 

Obsługa kontroli mocy, np. zerowy eksport, 
lokalne i zdalne sterowanie mocą czynną / bierną, 
sterowanie przekaźnikiem AC dla ochrony sieci; 
funkcje funkcje LVRT oraz LFRT

25
LAT 

GWARANCJI

12-20
LAT 

GWARANCJI

DARMOWY 
PRZEZ

LAT
25



SolarEdge jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnej technologii 
energetycznej. Wykorzystując światowej klasy możliwości inżynieryjne 
i nieustannie koncentrując się na innowacjach, SolarEdge tworzy 
inteligentne rozwiązania energetyczne, które zasilają nasze życie i 
napędzają przyszłe postępy.
SolarEdge opracował inteligentne rozwiązanie falowników, które 
zmieniło sposób wytwarzania i zarządzania energią w systemach 
fotowoltaicznych (PV). SolarEdge maksymalizując wytwarzanie 
energii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii wytwarzanej 
przez system PV.
Kontynuując rozwój inteligentnej energii, SolarEdge zajmuje się 
szeroką gamą segmentów rynku energii poprzez rozwiązania PV, 
pamięci masowej, ładowania akumulatorów elektronicznych, 
UPS i usług sieciowych.

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
SOLAREDGE, logo SolarEdge i OPTIMIZED BY SOLAREDGE 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do 
SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie inne podane nazwy są 
znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. 
Stan na: 11/2019/V01/PL. Zmiany zastrzeżone.

Uwagi do danych rynkowych i prognoz branżowych: 
Niniejsza broszura może zawierać dane rynkowe oraz 
prognozy branżowe z określonych źródeł zewnętrznych. 
Informacje te bazują na ankietach oraz wiedzy 
przemysłowej autorów. Nie można zapewnić, że dane 
te są poprawne ani że branżowe prognozy się spełnią. 
Pomimo, że nie poddaliśmy niezależnej kontroli 
poprawność tych danych rynkowych i prognoz 
branżowych wierzymy, że dane te są wiarygodne a 
prognozy przemysłowe realne.

solaredge.com

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV 
SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.com

http://www.solaredge.com
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